
               

Beste KWB’er 

 

Volgende punten vragen uw bijzondere aandacht: 

 

1. JOGGING VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Voor de beginners start een nieuwe cursus vanaf 20 april vanaf 19.00 uur op de looppiste van de 

Keiheuvel.  

Alle nuttige inlichtingen kan je bekomen bij Jef Van Gompel, Fabiolalaan 9,tel 014/ 81 61 25. 

Voor de gevorderden gaat de wekelijkse jogging vanaf maandag 20 april door op de looppiste van de Kei- 

heuvel. 

 

2. DAG VAN DE KWB 

 

Gaat door op donderdag 21 mei in Antwerpen. Men kan nog inschrijven, maar gelieve dit zo vlug 

mogelijk te doen . 

Men kan rechtstreeks inschrijven via www.socialezekerheid.be . Laat ons wel weten dat er naar toe gaat, want 

wij voorzien een bus om naar ginder te rijden en ook om terug te komen. Dit is goedkoper dan met de 

trein en je wordt heel dicht bij het gebeuren afgezet. Er zijn speciale parkeerplaatsen voorzien voor 

bussen. 

 

3. FAMILIEDAG 

 

Op maandag 1 juni gaat onze jaarlijkse familiedag door. Aanvang vanaf 13.30 uur in en rond het 

Ontmoetingscentrum (P.C.). 

Met als attracties: springkasteel, volksspelen en misschien nog een verrassing. 

Vanaf 16.30 uur kan men genieten van een heerlijke barbecue. 

Dit alles aan de prijs van: 

Voor leden:  volw. :10 euro 

kind –12j. :5euro 

gezinsprijs: 25 euro 

Voor niet-leden:  volw. :12 euro 

kind –12j. :6 euro 

gezinsprijs: 30 euro 

Voor deze prijs kan men twee soorten vlees kiezen zowel voor volwassenen als kinderen. 

Men kan één stuk vlees vervangen door een forel.  

Gelieve wel op de inschrijving duidelijk te vermelden welke vleessoorten je wenst. 

Wil je een extra stuk vlees of vis dan kan dat aan de prijs van 1.3 euro extra per stuk. 

Voor diegene die vegetarisch wensen te eten gelieve dat ook duidelijk te vermelden. 

Inschrijving moet binnen zijn op donderdag 7 mei 2009. 

 

4. FIETSKALENDER 

 

Op de achterzijde staan de fietsuitstappen vermeld voor dit jaar van KWB. 

 

Het Bestuur 

 

Balen –Centrum               
13 01 01 

 april 2009   

Website: www. kwbbalen.be 


